Põllumajandusministri 16. märtsi 2010. a määruse nr 29
“Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute
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(põllumajandusministri 21. veebruari 2012. a määruse nr 21
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Taotluste hindamise kriteeriumid

Kriteerium

Võimalikud
hindepunktid1

Maksimaalsed
hindepunktid

1. Võimalus kasutada uurimis- ja arendustegevuse tulemusi tootmises
1.1 Võimalus rakendada projekti tulemusi tootmises
0–4
1.2 Võimalus mitmekesistada projekti käigus välja töötatavat
0–4
toodet, tootmisviisi või tehnoloogiat
1.3 Projekti eesmärgiks oleva toote, tootmisviisi või
0–4
tehnoloogia turule jõudmise kiirus
2. Uurimis- ja arendustegevuse tulemuste majanduslik tähtsus
2.1 Võimalus kaitsta projekti käigus loodavat tööstusomandit
2.2 Projekti eesmärgiks oleva toote turuvõimalus ja
atraktiivsus
2.3 Projekti käigus välja töötatava toote, tootmisviisi või
tehnoloogia konkurentsieelised
2.4 Projekti elluviimisega seotud mõju ettevõtte käibe kasvule
(sealhulgas ekspordikäibe kasvule)
2.5 Projekti elluviimisega seotud mõju töökohtade loomisele
või säilitamisele ettevõttes
2.6 Projekti mõju kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste
osakaalu suurenemisele ettevõtja käibes

0–4
0–4

12

24

0–4
0–4
0–4
0–4

3. Projekti seos põllumajanduspoliitika eesmärkidega ning tulemuste mõju kohaliku
põllumajandustootmise arengule, keskkonnale ja ühiskonnale
3.1 Projekti õnnestumise mõju ettevõtjatele, kes projektis ei
0–4
osale
3.2 Projekti elluviimisega kaasnev mõju kohaliku
0–4
põllumajandustootmise arengule
3.3 Projekti elluviimisega kaasnev mõju keskkonnasäästliku
0–4
arengu edendamisele
3.4 Projekti elluviimise tulemusena tekkiva oskusteabe levik
0–4
Eesti ettevõtlussektoris
3.5 Projekti seosed põllumajanduspoliitika üldiste
0–4
eesmärkidega

20

4. Projekti elluviija ja partneri võimalused, pädevus ja töökogemus
4.1 Projekti tehnoloogiliste probleemide määratletus
4.2 Turuinfo olemasolu projekti eesmärgi kohta ja turuinfo
kvaliteet
4.3 Projekti elluviimiseks vajaliku infrastruktuuri, vahendite ja

0–4
0–4
0–4

24

ruumi olemasolu
4.4 Ettevõtja juhtkonna ja projektiga seotud isikute
põhipädevus, projektis osaleva partneri varasem
teadustegevuse kogemus uuringu valdkonnas
4.5 Projektis osaleval partneril on olemas asjaomase
kvalifikatsiooniga personal, projekti meeskonna
komplekteeritus
4.6 Projekti elluviija koostöövõrgustiku ulatus ja kvaliteet

0–4

0–4

0–4

5. Rahastamisskeemi põhjendatus, taotletavate rahaliste vahendite suurusjärk
5.1 Projekti kulud on realistlikud
0–4
5.2 Projekti kulud on majanduslikult otstarbekad, selgelt
0–4
kirjeldatud ja vajalikud projekti eesmärgi saavutamiseks
5.3 Ettevõtja omafinantseeringu osatähtsus ja finantspädevus
0–4
6. Osalevad ettevõtjad ja nende arv
6.1 Ettevõtja tegutsemise ajalugu
6.2 Ettevõtte rahavoo prognoos
6.3 Osalevate ettevõtjate arv
7. Projekti valdkond
7.1 Projekt on suunatud eelistatud valdkondadele, milleks on
toidukvaliteedikava, funktsionaalse toiduaine või
erivajadustega tarbijagrupile mõeldud toiduaine
väljatöötamine või energiasäästule suunatud tehnoloogia
arendamine
7.2 Projekti uudsus. Projekti tulemusena saadakse uuritavas
valdkonnas olemasoleva teadmise alusel uusi teadmisi.
7.3 Projekt on kooskõlas riikliku teadus- ja arendustegevuse
poliitikaga
7.4 Projekti tulemusi levitatakse laialdaselt tehnika- ja
teaduskonverentsil või avaldatakse teadus- või
tehnikaväljaandes, avatud juurdepääsuga hoidlas või tasuta
või avatud lähtetekstiga tarkvara kaudu
HINDEPUNKTIDE SUMMA2

12

0–4
0–4
0–4

12

0–4

16

0–4
0–4
0–4

120

Eksperdi koondhinnang ja kommentaarid
..............................................................................................................................................
1

Hindamiskomisjoni liikmed hindavad taotlust skaalal 0–4 (minimaalne hindepunkt – „0“, maksimaalne
hindepunkt – „4”):
“0” – kriteerium ei ole täidetud;
“1” – kriteerium on täidetud vähesel määral;
“2” – kriteerium on täidetud keskpäraselt;
“3” – kriteerium on peamiselt täidetud, kuid esineb väikeseid vajakajäämisi;
“4” – kriteerium on täielikult täidetud.
2
Taotluse hindepunktide summa saamiseks liidetakse hindamiskriteeriumide alusel saadud hindepunktid kokku.
Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, siis hinnatakse iga hindamiskriteeriumi alusel kõiki
taotlejaid eraldi ja taotluse hindepunktide summa saamiseks arvutatakse taotluse hindepunktide aritmeetiline
keskmine.
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